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3:

Afbud fra

PR og DIF fraværende.

Godkendelse af referat fra sidste MRmøde
Godkendelse af dagsorden

Godkendelse og underskrift af referat fra
10.6.2014
Godkendt med tilføjelse af budgetsamråd under
formandens pkt. 6.a
Børnegudstjenester: Skolestartsgrill ca 70
fremmødte. Mange spejdere.
Musikarrangementer: 15.6.
Trinitatisgudstjeneste. Flot.
Øvrige arrangementer: 27.5. Sogneudflugt. 88
deltagere, godt arrangement.
Fælles pinsegudstjeneste: God tradition.

Siden sidst
4:

Evaluering af arrangementer m.m.

Sommerbogen: Ikke så mange deltagere, men
hyggelig tradition - fortsættes med julebogen.
Overveje at lave det om aftenen.
Litteraturkredsen inviteres næste gang/PU.
Pilgrimsvandring: 14 deltagere. Måske
placeres en anden dag end lørdag.
Kirkegårdsvandring 14.8.: 7 deltagere. Gerne
lidt senere end kl 16. Kunne gentages hvert
tredje år.

Tilbagemeldinger:
Igen blev det overvejet at benytte annoncer for arrangementer. Info-standeren ved Brugsen vil nok også
gøre arrangementer kendte i lokalområdet. Indtil info-standeren er på plads, vil vi annoncere for udvalgte
arrangementer.
Ansøgning til Tryg Fonden
JC og VH har sendt en ansøgning om en
5.a:
hjertestarter

5.b:

5.c:

Aftale med lokalhistorisk forening.
JC orienterer
Se bilag 5.b

Godkendt.
Der tilføjes, at foreningen kontakter
kirkeværgen før ændring af møblement og lign.

Er der kommet svar fra provst/biskop
vedr. et rådsmedlem mindre i den
resterende funktionsperiode?

Nej. Vi afventer svar.

5.d:
Meddelelser:
Konfirmandposer ved konfirmationen:
Formanden har et forslag til regler omkring udlevering af konfirmandposer:
De konfirmander, der ønsker at medtage andres poser, skal opgive eget
navn samt navne på udleverede poser til vagten.
6.a
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Formand

Ajourført liste fremlægges på nøgle- og indkøbskort (VH-BZ)
Kirkeværgen tjekker op på personer, der har nøgler, selvom de ikke længere
har ærinde i sognehuset og kirken. Der indhentes pris på omstilling af låsene
og nye nøgler. Punktet tages op på næste møde.
Indkøbskort ok.
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Orientering om mødet med arbejdstilsynet d. 3.7.2014
VH, JC og ID havde møde med arbejdstilsynet. Der skal udarbejdes en ny
APV inden 1.12.14, hvor sygeprocent skal huskes denne gang.
Tilmelding til Stiftsmøde den 5. september 2014 Se bilag 6.a
VH, JC, BU og ID deltager.
IT-ansvarlig i Bramdrup sogn
Kirkeværgen er IT-ansvarlig.
Budgetsamråd 26.8. i sognegården
I provstiudvalgsregi. ES sørger for forplejningen. VK hjælper med opvasken.
VH hjælper med bordene.
Deltagere: JC, ES og VH.
3 breve fra biskoppen
DIFs afsked er accepteret.
BU er udpeget som vikar 1.9. - 30.11.14. Hun er løs vikar ved særskilte
tjenester ind til da.
BU starter ved gudstjenesten d. 31.8.14. ID indsætter BU som vikar ved
gudstjenesten.
referat

6.b

referat

6.c

Præster

Konfirmandprogram ligger klar. LV sender det ud på mail til MR. VH aflyser dagplejen 2
dage.
Ghettoblaster er bevilliget. VH hjælper med at finde en god en.
LV køber aktivitetsting til frikvarterer med konfirmanderne.
LV har modtaget mange kniplede duge. De kan bruges i sognegården.
LV har et ønske om, at MR begynder diskussionen om at shine kirken op.
Kirkeudvidelsesudvalget forbereder en debat om det i foråret 2015.
Kirkeværge

VH undersøger muligheden for et billigere og bedre telefonsystem. Det tages op på næste
møde.
Kirkegårdsomlægningen med flytning af hække påbegyndes.
VH undersøger priser på kaffemaskine til sognehuset. Maskinen bør snart udskiftes.
Kalkning af kirketårnet udsættes. Der igangsættes kalkning af småreparationer.

referat

6.d

referat

6.e
referat

6.f
referat

Kontaktperson

På det lukkede MR orienteres der om personalesituationen.

JC og ID afholdt møde med koret og forældre d. 19.8.14. Det var et godt møde, hvor koret
gav udtryk for at fællesskabet i koret er stort. Forældrene var meget glade for mødet og
bakker stort op om koret. De vil meget gerne lave en egentlig forældreforening.
Der arbejdes på højtryk på at skaffe en ny korleder.
SL er udpeget som kontaktperson til koret.
Programudvalg

Intet nyt.
Andre udvalg

Pristalsregulering af 3S (vores hjemmeside) er varslet fra 1.9.2014

Stiger til 5000 kr årligt incl nogle nye tjenester.

Det kirkelige liv i sognet
Konfirmanders kørsel fra kirken (VK)
7.a
© 2012 BZ
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referat

Drøftet.

7.b
referat

7.c
referat

7.d
referat

Økonomi
8.a
referat

8.b

Status

Den likvide beholdning er ikke bekymrende. Taget til efterretning.
Godkendelse af kvartalsrapport

Sagsfremstilling
Beslutning

Godkendt.
8.c
Sagsfremstilling
Beslutning

8.d
Sagsfremstilling
Beslutning

8.e
Sagsfremstilling
Beslutning

9.
Sagsfremstilling
Beslutning

10.

Se særskilt dagsorden for LUKKET MR-møde

referat

11:
12:
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Eventuelt
Næste MR-møde

Tirsdag d. 7. oktober 2014
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Bramdrup, den 21.8.2014
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Villy Høst

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

______________________________________________________________________________________
Ida Damborg

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

______________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (præst)

______________________________________________________________________________________
Ditte Freiesleben (præst)
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